
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM
Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen

HOT RÂRE
privind aprobarea unor m suri pentru reducerea riscului seismic al

cl dirilor i metodologiei privind investigarea de urgen  a siguran ei post-
seism a cl dirilor i stabilirea solu iilor cadru de interven ie

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam :
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 212 din 12 iulie 2022, privind unele m suri pentru reducerea

riscului seismic al cl dirilor;
art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1) i ale art. 10 din Legea nr. 481/2004 privind

protec ia civil , republicat ;
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul

Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu modific rile i
complet rile ulterioare;

prevederile art. 5, alin. (3) din Ordinul comun al ministrului
transporturilor, construc iilor i turismului i ministrului administra iei i
internelor nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind prevenirea i gestionarea situa iilor de urgen  specifice
riscului la cutremure i/sau alunec ri de teren;

Ordinului ministrului dezvolt rii, lucr rilor publice i locuin elor nr. 127
din 8 mai 2007 pentru aprobarea reglement rii tehnice „Metodologie privind
investigarea de urgen  a siguran ei post-seism a cl dirilor i stabilirea
solu iilor-cadru de interven ie", indicativ ME 003-2007;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen ,
cu modific rile i complet rile ulterioare,



HOT TE:

Art. 1. Se aproba Programul de m suri pentru reducerea riscului seismic
al cl dirilor i metodologiei privind investigarea de urgen  a siguran ei post-
seism a cl dirilor i stabilirea solu iilor cadru de interven ie, la nivelul jude ului
Neam , prev zut în Anexa nr. 1 la prezenta hot râre.

Art. 2. Respectarea de c tre primari a prevederilor prezentei hot râri se va
verifica de c tre comisii formate din reprezentan i ai Inspectoratului pentru
Situa ii de Urgenta „Petrodava” al jude ului Neam  si Inspectoratul Teritorial în
Construc ii Neam .

Art. 3. Inspectoratul pentru Situa ii de Urgenta „Petrodava” al jude ului
Neam  va comunica prezenta hot râre autorit ilor si persoanelor interesate.

PRE EDINTE,
PREFECT

Vasile – Adrian NI

Nr. 38
Piatra Neam , 11 august 2022



Anexa nr. 1 la Hot rârea CJSU nr. 38 din 11.08.2022

PROGRAM DE MASURI
pentru reducerea riscului seismic al cl dirilor i a metodologiei privind

investigarea de urgen  a siguran ei post-seism a cl dirilor i stabilirea solu iilor
cadru de interven ie

1. Inspectorul ef al Inspectoratului Jude ean în Construc ii Neam i
pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen , pun în aplicare
prevederile Legii nr. 212 din 12 iulie 2022, privind unele m suri pentru
reducerea riscului seismic al cl dirilor

spund: -Inspectorul ef al Inspectoratului Jude ean în Construc ii
Neam ;

- pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen .
Termen: conform prevederilor legale

2. Întocmirea REGULAMENTULUI privind asigurarea resurselor umane,
preg tirea inspectorilor i cadrelor tehnice, în conformitate cu art. 2.3. din
metodologia MEE_003 – 2007.

spund: - Inspectorul ef al Inspectoratului pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam ;
- Inspectorul ef al Inspectoratului Jude ean în Construc ii
Neam .

Termen: 30.11.2022

3. Dezbaterea i aprobarea regulamentului precizat la punctul 2 în edin a
comitetului jude ean pentru situa ii de urgen , conform art. 2.1 din
metodologia MEE_003 – 2007.

spund: - inspectorul ef al Inspectoratului pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam ;

Termen: 30.11.2022

4. Identificarea speciali tilor / inspectorilor / voluntarilor i încheierea unor
contracte / conven ii, conform regulamentului de la punctul 2.

spund: - pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen ;
Termen: 30.11.2022

5. Instruirea speciali tilor de la punctul 4.
spunde: - inspectorul ef al Inspectoratului pentru Situa ii de

Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam ;
- inspectorul ef al Inspectoratului Jude ean în Construc ii
Neam .



Termen: 01.03.2023

6. Comitetele locale pentru situa ii de urgen  vor asigura resursele
informa ionale prev zute la art. 2.2 din metodologia MEE_003 – 2007.
Pentru a asigura gestionarea situa iilor de urgen  generate de cutremur,
care pot fi amplificate de e ecul utilit ilor publice, comitetele locale pentru
situa ii de urgen  vor asigura întocmirea unor h i de tip GIS, care s
con in  construc iile, re elele electrice, de gaze i de ap  de pe raza UAT.

spund: - pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen ;
Termen: 01.03.2023

7. Comitetele locale pentru situa ii de urgen  vor asigura resursele materiale
prev zute la art. 2.4 din metodologia MEE_003 – 2007.

spund: - pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen ;
Termen: 01.03.2023

8. Completarea i actualizarea Planului jude ean de ap rare în cazul
producerii unei situa ii de urgen  specifice provocate de cutremure
i/sau alunec ri de teren.

spund: - Pre edintele Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen
- inspectorul ef al Inspectoratului pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam ;
- inspectorul ef al Inspectoratului Jude ean în Construc ii
Neam .

Termen: 01.03.2023

9. Actualizarea Planului de ap rare în cazul producerii unei situa ii de
urgen  specifice provocate de cutremure i/sau alunec ri de teren la
nivelul localit ilor, operatorilor economici i institu iilor publice.

spund: Pre edintele C.J.S.U.
Primarii C.L.S.U.
Conducerile administrative ale operatorilor economici
Conducerile administrative ale institu iilor publice

Termen: 01.03.2023

10. Includerea speciali tilor desemna i s  execute investigarea post-seism în
Planul de preg tire în domeniul situa iilor de urgen .

spund: - Inspectorului ef al Inspectoratului pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam ;
Termen: 31.01.2023



11. Organizarea i executarea anual  de c tre Comitetul Jude ean pentru
Situa ii de Urgen , de exerci ii aplicative, pe baza unor programe adecvate
pentru verificarea preg tirii tuturor for elor de interven ie, i a popula iei,
func ion rii sistemului de în tiin are, avertizare, prealarmare, alarmare,
precum i a tehnicii, mijloacelor i materialelor de interven ie aflate în
dotare

spund: Pre edintele C.J.S.U.
Primarii C.L.S.U.
Conducerile administrative ale operatorilor economici
Conducerile administrative ale institu iilor publice

Termen: anual, în data de 28 februarie


